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Vážení čtenáři,
letošní školní rok byl opět plný různorodých akcí a zajímavých zážitků. V celoroč-

ních projektech jsme se tentokrát zaměřili na více témat, např. na mimořádně talen-
tované žáky, zdravý životní styl, bezpečnost, čtenářskou a matematickou gramotnost 
nebo etickou výchovu, spojenou s mnoha charitativními akcemi, aj. Pojďme spolu 
projít deset uplynulých měsíců prostřednictvím příspěvků našich žáků. 

Než se však začtete do prvních řádků, dovolte, abych touto cestou pochválil všechny 
žáky za to, že se každý z nich vzhledem ke svým schopnostem snažil rozvíjet a posou-
vat svoje hranice. Velký dík patří žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v různých sou-
těžích, ale i na společenských akcích. Pozitivně vnímám také mimoškolní aktivity žáků,  
v nichž dosahují úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni. Jsem přesvědčen, že za 
těmito výsledky se skrývá úsilí všech pedagogů, za což jim chci upřímně poděkovat.    

V neposlední řadě dovolte, abych poděkoval všem partnerům školy za spolupráci  
a přízeň, kterou nám projevují. Za všechny zaměstnance školy Vám přeji krásné 
prázdniny. Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy

Prvňáčci
My jsme malí prvňáci,

máme rádi legraci.
Písmenka se učíme,

na loupežníky hrajeme.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

zajímá nás celý svět.
Výlety máme rádi 
a jsme kamarádi.

V matematice je desítka,
čeká nás třídní besídka.
V psaní už máme cvik,

máme rádi tělocvik.
Hasiče jsme kreslili,

jak oheň uhasili.
V MŠ Eliška jsme byli,

hodně radosti jsme tam zažili.
 Žáci 1. B – společná práce

Výlet na Pustevny
Na začátku podzimu se celá škola vydala 

autobusem do Rožnova pod Radhoštěm. 
Autobus nás dovezl až na Pustevny. Když 
jsme dojeli a posilnili se, vydali jsme se  
k soše Radegast. U Radegasta jsme se vyfo-
tili a pokračovali v cestě. Na konci jsme do-
šli ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Pak jsme 
se vrátili zpátky, ale jinou cestou. Nakonec 
jsme měli i rozchod a mohli jsme si koupit 
nějakou tu hračku nebo holky řetízek.

 Nikol Današová, Anna Paverová, 5. třída

Fifinka – Karolina Stonišová, 1. B

Podzimní výlet  žáků 1. stupně na Pustevny
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Branný závod 
Celý vyšší stupeň se sejde v tělocvičně, 

kde na nás čekají vojáci. Pak se odebe-
reme ven a čekáme. Konečně můžeme 
vyrazit. Cesta byla dlouhá a únavná, 
asi 15 km. Běželi jsme přes pole a straš-
ně jsme se zašpinili, že nás vůbec nešlo 
poznat. Stanoviště byla různá. Např. stří-
lení z paintballových pistolí nebo otáz-
ky ze zeměpisu. Jedno stanoviště bylo 
bezva, museli jsme podlézat pod lany  
v helmách, ve kterých nešlo moc vidět,  
a strašně jsme se zašpinili. Nakonec vy-
hlásili výsledky. 7. třída vyhrála 3. místo.

 Veronika Janováčová, 
 Natálie Friedlová, 7. třída

Kino – V hlavě
Dne 14. října jela naše škola do kina, niž-

ší stupeň šel na film V hlavě a vyšší na film  
o horolezcích. Při filmu někteří i brečeli. Bylo 
to o děvčeti, které mělo v hlavě různé po-
stavy, které představovaly radost, smutek, 
nechuť, vztek a strach. Bylo to moc hezké  
a myslím, že se to všem líbilo. 

 Ondřej Schwan, 3. A

Emise a CO2 liga
V říjnu nás navštívili dva kluci ze Slezské-

ho gymnázia. Představili nám projekt Emise, 
který se zabývá zlepšením životního prostře-
dí. Zapojili jsme se do projektu s nimi. Jezdili 
jsme na různá zajímavá místa, např. do Čes-
kého hydrometeorologického ústavu, na 
Magistrát města Ostravy, do oceláren Arce-
lorMittal nebo na zasedání ohledně kotlíko-
vé dotace. Za rok jsme toho podnikli spous-
tu, např. soutěž Gymkom v Opavě (tam jsme 
vyhráli) a v Havířově. Bylo to pro nás oprav-
du přínosné. Dozvěděli jsme se nové infor-
mace o ekologii, prověřili jsme své znalosti  
z přírodních věd nebo přednesli přednášku 
o emisích pro celou školu. Plnili jsme i úkoly 
v rámci projektu CO

2
 liga, který také pomáhá 

zlepšit životní prostředí. Uspořádali jsme tře-
ba svačinový den, zúčastnili jsme se Hodiny 
Země, zkrátka jsme se angažovali v projek-
tech, které pomáhají čistit ovzduší a přírodu.

 Tereza Vocílková, 9. třída

Strašidelná show
V listopadu 2015 byla ve ško-

le Strašidelná show. Převlékli 
jsme se za strašidla. Byly tam tři 
stezky odvahy. Oranžová, mod-
rá a zelená. Modrá byla v šatně, 
oranžová ve školce a zelená na 
školním hřišti. Nejvíc mě bavila 
zelená a oranžová stezka. Taky 
se mi líbila ohnivá show. Měli 
tam dobré občerstvení, brambo-
ráky a klobásky.  

 Nikola Malohlavová, 4. A
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Strašidelné učení
Mně se líbilo, jak jsme upekli strašidelné 

jídlo a já jsem upekla doma uřezané prsty. A 
líbily se mi hry, třeba jak jsme šplhali za du-
chy a potom jsme je nesli. 

 Natálie Prokšová, 1. A

Zimní bruslení u Hlásky
Co se bude dneska dít?

Půjdeme si zabruslit.
Vláček si tu pěkně sviští,

za chvilku jsme na kluzišti. 
U Hlásky umělé kluziště bylo

a nám se to moc líbilo. 
Brusle všichni zavazujem,

snad se na nich nezabijem. 
Už bruslíme, to je prima,
nevadí nám, že je zima.

Brusle jsme si užili,
všichni jsme to přežili.

Valérie Hoňková, 4. A

Pepa stavitel
Už je to tu zas! 2. ročník školní soutěže Pepa 

stavitel je tady. Abyste věděli, je to soutěž ve 
stavění ze stavebnic na zadané téma. Účastní 
se žáci celé školy, a to ve dvou kategoriích: 1. 
– 4. třída a 5. – 9. třída. Máme si přinést vlast-
ní stavebnici. Hodina H začala. Robot, to je 
téma. Všichni se vrhli ke stavebnicím. Po 40 
minutách jsme naše roboty odevzdali a ne-
chali porotu, aby je ohodnotila. Překvapilo 
mě, že jsem postoupil. Bohužel jsem se ale 
nemohl zúčastnit 2. kola. A ještě větší zkla-
mání nastalo, když jsem zjistil, že na umístěné 
čekají zajímavé ceny.  Martin Radek, 7. třída Pepa stavitel – finále

1. – 4. třída měla téma vesmírný koráb,  
5. – 9. větrný mlýn. Sešli jsme se v sále školy, 
kde jsme si našli místo na koberci ke stavění. 
Když jsme dostavěli, opustili jsme sál a poro-
ta se poradila a vybrala ty nejlepší. Poté bylo 
veřejné vyhlášení, kde mohli přijít i rodiče. 
První tři dostali stavebnici a ostatní krabici  
s nápisem Pepa stavitel na různé další sta-
vebnice. Tato soutěž byla úplně super, těším 
se na další ročník.  Daniel Mucha, 4. A

Strašidelný strom – Vít Grussmann, 7. třída

Živý betlém – Vánoce ve škole
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Gymnastika
Už 3 roky chodím do gymnastiky. Učíme se 

přemety, kotouly, stojky, skoky, hvězdy, letos 
jsme i baletily v písni Strážní andělé a byly 
jsme tak dobré, že jsme s ní vystupovaly až   
v Praze. Byly jsme čtvrté. Nacvičily jsme pódi-
ovou skladbu Čertíci. S ní jsme vyhrály sou-
těž Štítina má talent. Zároveň jsme závodily 
v Opavě a Paskově, kde jsme se umístily na  
2. místě v okresním kole a taky v krajském 
kole. Soutěžily: Veronika Janošková, Amálie 
Vaňková, Anna a Marie Pastrňáková. Těším 
se, že budu chodit do gymnastiky i příští 
školní rok.  Veronika Janošková, 3. B

Školní soutěž ve šplhu
Byla jsem na soutěži ve šplhu. Byla jsem 

na 1. místě. Čas jsem měla 8:45. Šplhala jsem  
s Finlym. Byla to zábava. Finlay měl čas 8:62. 
Byli tam i moji spolužáci a fandili mi. 

 Julie Hoňková, 1. A

Den Země
Den Země byl velmi zajímavý a poučný. 

Konal se v sále. Byly tam akce, jako napří-
klad Poznej luštěninu. Ale nejvíc děti bavilo: 
Ochutnej luštěninu. Nejvíc jim chutnal fa-
zolový guláš. Jídla vařili šesťáci a jejich ma-
minky. Pak byla prezentace, která se konala  
v 6. třídě. Děti na prezentaci reagovaly tiše  
a snažily se správně odpovídat na otázky. 

 Petr Sixta, Martin Benek, 6. třída

Zdravá svačinka
V pátek 4. 3. jsme měli projekt Zdravá 

svačinka. Nejdřív jsme si se skupinkou 
napsali, co koupíme, a tipli jsme si ceny, 
potom jsme šli do obchodu. U zeleniny 
mě překvapila cena, hlavně proto, že jsme 
nevěděli, kolik co váží. Ve škole jsme zele-
ninu opláchli a začli jsme ji krájet, nakonec 
jsme tomu dodali šmak italskými bylinka-
mi.  Jiří Gebauer, 3. B

Sportovní gymnastky v Praze

Rok luštěnin – Linda Volná, 3. A

Den Země – Poznej luštěninu
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Ještěři ve škole
Není to výmysl, všichni jsme je viděli. Nebyli živí, ale i zkamenělí vypadali skvěle. A my jsme 

si při jejich objevování zahráli na opravdické archeology. Viděli jsme různé zkamenělé živoči-
chy, a dokonce jsme si mohli vyrobit svůj vlastní odlitek nějakého vymřelého tvora. Já jsem si 
vyrobil ještěří zub, někteří spolužáci pak třeba malého trilobita.  Ondřej Častulík, 5. třída

Letos byli naši recitátoři velmi úspěšní. Do 
krajského kola postoupili dva žáci – Věra Samo-
lejová z 2. třídy a Aleš Klubal ze 7. třídy. Alešovi 
položil několik otázek spolužák Matouš Otypka:
n Kde se soutěž odehrála?
Bylo to v budově „Korunka“ v Ostravě ve 

velkém sále od 3 hodin odpoledne a skonči-
lo to v 17 hodin.
n Jakou básničku sis vybral?
Měl jsem text Fazole slávy a hrách neo-

mylnosti, druhý text jsem měl písničku od J. 
Nohavici – Přítel. Původně jsem měl mít jiné 
texty, ale tyhle se mi nejvíce líbily.
n Jaký byl tvůj největší zážitek?

Že jsem ve své kategorii byl jediný kluk.
n Kolik lidí bylo na soutěži?
U mě v kategorii bylo 12, v další kategorii 

asi taky 12. Diváků bylo hodně.
n Kolik bylo porotců?
Byli čtyři. Ale je zajímavé, že nebyli jako  

v předchozích kolech na jednom místě, prý 
abychom neměli trému.
n Byl jsi nervózní?
Ano.
n Jak ses umístil?
Nikdo z naší kategorie nepostoupil do re-

publikového kola. Ani už nevím proč. Nedo-
stal jsem ani cenu poroty.

Trilopark
V dubnu k nám přijeli tři pánové z Pra-

hy a přivezli nám Trilopark. Byla celkem 
tři stanoviště. Na prvním jsme si mohli 
udělat sádrovou zkamenělinu, například 
trilobita nebo dávného šneka. Na druhém 
stanovišti jsme vykopali pravěkou kostru. 
A na třetím jsme hádali pravěké věci, např. 
zub žraloka nebo různé zkameněliny. Na-
konec jsme si mohli koupit sádrové lebky 
dinosaurů.  Kamila Sojková, 6. třída

Krajské kolo recitace 
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Kytičkový den
10. 5. nám ve škole oznámi-

li, že se zapojíme do Českého 
dne proti rakovině. Cílem této 
sbírky bylo vybrat co nejvíce 
peněz na léčbu rakoviny prsu 
u žen a mužů. Téhož dne se 
vybíraly dvojice z 8. a 9. třídy, 
které budou prodávat kytičky. 
Jedna stála 20 Kč. Všech 250 
kytiček se prodalo, i když jsme 
to vůbec nečekali. Škola v této 
sbírce vybrala 5 928 Kč. 

Lucie Kupčíková, 
Barbora Kostřicová, 9. třída

Opavský skřivánek
Na Skřivánkovi se zpívá,
někdo třeba trému mívá.

Velkou radost já jsem měl,
že můj hlásek čistě zněl.

Možná mi trochu hlasitost chyběla,
a tak Nela lépe uspěla.

V divadle jsem zpívala pěkně, 
co na to porota asi řekne?

Teď přemýšlím, jestli vyhraju,
nemám nejlepší náladu.

Dobře, že Nela postoupila,
v kroji s cimbálkou zvítězila.

Nela Benová, 
František Myška, 2. třída

Poklady z půdy
Šli jsme do Nových Sedlic do školky. Byly tam různé 

staré stroje, co lidé kdysi používali. Ale to nebylo vše, 
byly tam také staré šaty, psací stroje a staré nádherné ná-
dobí. Potom jsme tam posvačili, zjistili jsme, že tam mají 
moc dobré buchty a také čaj. Bylo to tam moc hezké, ale 
nejvíce se mi přesto líbily kočárky, staré hezké kočárky a 
také krásná červená sklenice.  Ema Kačenová, 3. A

U6
Naše třída se přihlásila do televizní soutěže 

U6 – úžasný svět techniky. Natáčí se v prosto-
rách areálu Dolní oblast Vítkovice. Káča, Hon-
za, Petra, Kuba a Honza společně s panem 
učitelem se po příjezdu do továrny seznámili 
s druhým družstvem z Valašských Klobouků. 
Soutěžilo se v disciplínách: hádání otázek na 
věži, hledání mincí v písku, katakomby, aréna 

mozků, lezení po žebříku, chemické pokusy 
a hádání známé osobnosti v ponorce. Body 
byly neustále vyrovnány, ale nakonec se nám 
povedlo vyhrát. S sebou domů jsme přivezli 
jako výhru tablety, trička, termosky a slad-
kosti.

Kateřina Kudelová, Jan Vildomec, 
Jan Lindovský, 8. třída

Ohňostroj – Jakub Kubíček, 6. třída 
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Hasík
V Hasíkovi se učíme,
jak oheň uhasíme. 

Prováděli jsme cvičení,
co dělat, když hoří oblečení.

Řekli jsme si básničku,
uměli jsme ji za chviličku.

Víme, jak se při požáru chovat – 
pomáhat, ale neriskovat.

Marián a Stefan Škurhanovi, 2. třída

Beseda 
s vězeňským dozorcem
Dozorce přišel v uniformě. Vyzkoušeli jsme 

obušky a pouta, ale děti se z toho dostanou, 
velcí ne, tak to dal paní učitelce. 

Byl tu vězeňský dozorce. Měl tu obušky. 
Měl je tři. Byl tu taky v uniformě. Něco nám 
vyprávěl. Taky spoutal naši učitelku. 

 Jan Nábělek, David Murin, 1. A

Nejlepší zážitek byl šikmý most a 3D kino.  
V kině se mi líbil příběh, jak malého dinosau-
ra vzali k sobě velcí dinosauři. 

Chodili jsme kolem různých dinosaurů, 
prošli jsme si i bludiště. Odpočívali jsme na 
hřišti nebo hráli hry. 

Moc se mi líbila sopka, která chrlila páru, a 

pak Dinoexpres. Někteří dinosauři hýbali hla-
vou, ocasem a řvali. 

Šli jsme i zamilovanou stezkou dinosaurů. 
Potom jsme s celým týmem odhrabali v pís-
ku kostru dinosaura. 

Michael Valenta, Natálie Bunčková, 
Eliška Johančíková, Šimon Heider, 3. A

Den mláďat
Se třídou 1. B jsme vyrazili na 

výlet, který se konal na školním 
statku. Tento den krásně svítilo 
sluníčko. Můj první dojem neob-
sahoval nadšení. Za chvíli jsme 
došli na místo, kde kolem nás 
byly samé atrakce. Nejdříve jsme 
se rozhodli jít na zvířata. Našli 
jsme perličku modrou, holoubky, 
prasátka (těžko říct, jestli to byla 
mláďátka). Pak následovala kuřát-
ka a kachňátka. Králíčci se mi moc 
nelíbili, ale ovečky a jehňátka mě 
zaujaly. Kozy byly taky hezké. Za 
chvíli jsme došli do stájí, tam stáli 
krásní koníci. Následovaly stánky 
s výrobky, potom policie (dělala 
jsem si otisk palce). Až jsme si vše 
prohlédli, opekli jsme si špekáčky. 
Vedle ohniště stálo týpí, šli jsme 
se podívat. Seděla tam indiánka, 
která nás namalovala na indiány. 
Moc se mi to líbilo, příště bych jela 
taky.  Eva Balcarová, 3. B

Zimní procházka – Petra Kaštovská, 8. tř.

Výlet do Dinoparku 

Bezpečně do školy -
Valentýna Ulmanová, 1. B
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Na statku
Líbilo se mi soutěžení a koni a prase a pušky.
Viděli jsme to, o čem se učíme.
Líbil se mi celý výlet, bylo krásně.
Vlezli jsme si do policejního auta.
Líbila se mi zvířátka, protože byla hezká.
Nejlepší byla soutěž, jak jsme lezli rourou.

 Žáci 1. B

Nejrychlejší Štítiňák
Běžela jsem Nejrychlejšího Štítiňáka. 

Nejdřív jsme se šli zapsat a potom jsme 
se šli podívat na mladší kategorii. Běžela 
jsem až za první a druhou třídou, od nás 
běželi nejdřív kluci. Když odběhly všech-
ny třídy, bylo vyhodnocení, zase postup-
ně po třídách. Vyhlašovali třetí třídu a já 
jsem skončila na prvním místě!!! Měla 
jsem velikou radost. 

 Markéta Plachká, 3. A

Tento rok byl pro nás moc důležitý, ale vět-
šinou nám to začalo docházet až ve 2. polole-
tí. Učitelé byli na nás přísní a my jsme je mno-
hokrát zklamali. I přes to všechno nám chtěli 
pomoci, tak pro nás paní učitelka připravila 
ranní doučování z češtiny a SCIO testy. Také 
pan ředitel nás podporoval v matematice. 
Většina z nás si ještě nebyla jistá s výběrem 
střední školy, proto jsme 4. 11. navštívili In-
formu, kde jsme se mohli zeptat žáků mnoha 
středních škol na jejich zkušenosti. Dozvě-
děli jsme se podstatné informace, které nám 

usnadnily volbu. Během roku nás navštívili  
i zástupci několika středních škol. Čas plynul 
jako voda a byl zde týden před přijímačka-
ma. Právě teď nám došlo, že toto je zkouška, 
která rozhodne o naší budoucnosti. Báli jsme 
se, že to pokazíme a nikde nás nepřijmou. 
Přišel den D a už nebylo cesty zpět. Pak už 
jsme jen čekali, jak to dopadlo. Týden plný 
stresu a obav z výsledků nakonec dopadl 
dobře a ve druhém kole už jsme byli všichni 
přijati. 

 Lucie Exnerová, Klára Muchová, 9. třída

Kocour – Kryštof Grussmann, 1. A

Přijímací zkoušky

9. tř. – společná práce
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Divadelní 
představení Mrazík

Chtěla bych vám popsat divadelní předsta-
vení Mrazík. Ne jako divák, ale jako veverka, 
kterou tam hraju. Zpívám totiž v Operním stu-
diu Terezy Kavecké při Slezském divadle. Jed-
nou se jeli podívat páťáci, šesťáci a obě čtvrté 
třídy. My vystupujeme až po přestávce, takže 
musíme dlouho čekat v zákulisí. Když jsme vy-
běhli, hned jsem se dívala, kde je moje třída, 
ale bohužel jsem viděla jen dva kluky, od nás 
pár šesťáků a ani jednoho čtvrťáka, protože mi 
do očí svítily reflektory. Všechna představení si 
užívám, ale tohle bylo nejlepší. Druhý den mi 
říkali ve třídě, že mě poznali a že to bylo moc 
pěkné.  Adéla Klubalová, 5. třída

Nicholas Winton:
Síla lidskosti

Do Opavy jsme se vydali,
do kina Mír pospíchali.
Do sedadel jsme si sedli

a o Wintonovi diskuzi vedli.
Spoustu dětí zachránil,

tuhle šanci nepromarnil.
Svůj krk tím nasadil,

všechno na dobro vsadil.
Pán Bůh mu za to zdraví dal,

ve sto letech žil si dál.
Po spoustě let své děti viděl,

v televizi se trochu styděl.
Začal plakat dojetím,

děti mu děkovaly objetím.
Pane Wintone, děkujeme,

za všechno Vás obdivujeme. 
Lenka Adamčíková, 9. třída

Jarní víla – Ellen Hančilová, 5. tř.

Předávání ocenění – Štítina má talent

Štítina má talent, Den matek
Dne 6. 5. proběhlo finále soutěže Štítina 

má talent a s tím i oslava Dne matek. Akce 
začínala v 16:00, ale sál se plnil už dlouho 
předem. Napětí stoupalo, já jsem stála za 
oponou a zkoušela nástupy na pódium.  
V sále začal zvonit zvonek, světla zhasla, pó-
dium se rozsvítilo. Jde se na věc, řekla jsem 
si. Když jsem uváděla první vystoupení, 
myslela jsem na to, ať nic nezkazím. Žáci vy-
stupovali se zajímavými čísly. Jako takovou 
vsuvku jsme s mými spolužáky z 9. třídy 
přednesli úvahu o mamince. Byl to náš do-
mácí úkol a paní učitelka z toho pak udělala 
pásmo. Nešlo přehlédnout maminky, které 
to dojalo.  Barbora Topinková, 9. třída
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MŠ Eliška
Opavská MŠ Eliška je školka, kterou navštěvují děti 
s různým postižením.  Ale i tyto děti se rády baví  
a mají rády písničky a pohádky. Proto se za nimi vy-
dali na maškarní ples i naši žáci a takto se jim tam lí-
bilo: Zahrála jsem pohádku a měla z toho dobrý pocit.
Jeli jsme děti potěšit. Byl to dobrý skutek. I my jsme  
z návštěvy měli radost.
Protože abysme poznali nové děti.
Ve školce měli krásně namalovanou zeď.
Hráli jsme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Děti byly postižené, měly něco s okem, byly na vozíč-
ku. Žáci 1. B

Projekt Eliška – 
dětský karneval

Rozhodli jsme se udělat pohádku
o neposedném holátku.

Na MŠ Eliška jsme s tím jeli,
to, co umíme, jsme předvedli.

Do karnevalového reje jsme se zapojili
a s maskami jsme si zařádili.

Tu princezna, tu pirát,
až jsme se začali bát.

Děti nadšeně se smály,
připravené hry s chutí hrály.

Pěkně jsme si to užili
a domů se pak vrátili.

 Diana Kubánková, 8. třída

 Charitativní akce „Pro Elišku“  

Den dětí pro MŠ Eliška

JOY RUN – charitativní běh
JOY RUN je netradiční běžecký závod s han-

dicapovanými dětmi a mladými lidmi. Hlavní 
cíl byl ukázat handicapovaným, že patří mezi 
nás, a také vybrat pro ně co nejvíc peněz. Kaž-
dý handicapovaný měl svůj tým, který tvořil 6 
běžců. Neběželo se na pořadí, ale pro zábavu. 
Akce se konala v Opavě v Městských sadech. 
Naše škola měla dva týmy a každý měl jedno-
ho vozíčkáře. Byl to Matěj a Zdeněk. Oba se 
velmi radovali a byli nadšení, že mají kolem 
sebe tolik lidí, kteří je podporují.

Trať byla 6 km dlouhá a jeden okruh měl 
kilometr a půl. Běh jsme si všichni užili a po-
časí nám přálo.  Monika Palzerová, 

Natálie Kostřicová, Kateřina Kudelová 
a Karolína Lacková, 8. třída
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JOY RUN
Všichni jsme se domluvili

handicapovaným pomoci,
závodu se zúčastnili

a zažili legraci.
Osmáci a deváťáci,

dokonce i dva sedmáci 
do družstev se rozdělili
a na start se postavili.

Učitelé nechyběli,
po boku je žáci měli. 
Akce to byla velká,

natáčela tam telka.
Moc jsme si to užili,
dobrou akci zažili.

Monika Kinnertová, 9. třída

Den dětí – Asterixova olympiáda

V knihovně  - postřehy
V knihovně jsme byli pasováni na čtenáře.
Musíš si kleknout před králem a on si vezme 
žezlo. Poťuká ti na rameno a řekne pasuju tě 
na čtenáře.
V Kateřinkách je nejlepší knihovna.
Jeli sme tam, protože sme chtěli.
Jeli jsme za skřítkem Knihomílkem.
Kreslili sme mandaly s písmenky a prohlíželi 
knížky.
Soutěže byly super.
Poznali jsme knihovnu. Je pro nás důležitá.
Na hřišti se nedozvíme něco o světu.
Přečtu si knížku a vím, jak to skončí. 
Něco se naučíme. 
Těším se na poslední stránku.  Žáci 1. B

Dne 27. května byl Dětský den na fotbalo-
vém hřišti ve Štítině. Stanoviště: Obelixovo 
tajemství, lanová dráha, lukostřelba, střílení 
z kanónu, skákací hrad atd. Plnily jsme s Bar-
čou úkoly v určených stanovištích. Odehrál se 
souboj mezi Galy a Římany. Při tom, jak jsme 
plnily úkoly, hrály k tomu písničky. Od Říma-
nů jsme dostaly nanuky zdarma. A byly moc 
dobré! Byla tam i hospoda, mohly jsme si 
koupit pití, limonádu, chipsy i hranolky. Hlav-
ním Římanem byl óóó velký Daniel Caesar 
a zapálením ohně vyhlásil velké olympijské 
hry. A tak to začalo! Ale to nejlepší byly galské 
formule. Moc jsme si to užily. 

 Barbora Žurková, 
 Veronika Šimečková, 5. třída   

Dětský den

Knihovnické besedy
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Hravá věda
Jednou k nám přijel pán, který nám ukazoval různé pokusy. První pokus byl, že jsme dostali 

talířek a měli jsme ho naplnit vodou, ale ne celý. Pak jsme dostali kostku cukru, ten pán nám 
dal na ten cukr kapku inkoustu a měli jsme ho dát doprostřed talíře a pak se udělalo velké 
modré oko. Druhý pokus byl ze sáčku s dírou. Na tom sáčku byl nápis „hravá věda“, a když 
se do té díry strčil fén a zapnul se, tak z toho byl takový nápis. Ve třetím pokusu jsme dostali 
malý sáček do koše a měli jsme si donést plyšáka, kterého jsme připevnili k sáčku, a byl z toho 
padáček s plyšákem.  Kateřina Radková, 4. B

Plavání
Čas velmi rychle uhání,

tento rok máme poslední plavání.
Jsem smutná z toho, že už to končí
a plavecký bazén se s námi loučí.

Bylo to fajn, bylo to prima, 
i když to někdy byla i dřina.

Miluju plavání, miluju vodu,
ráda bych chodila příští rok znovu.

Alexandra Stašková, 4. B

Plavání
Do plavání jezdím rád,
voda je můj kamarád.

Umím plavat kraula, prsa,
směje se mi celá pusa.

I když se hloub ponořím,
jisté je, že se vynořím.
Martin Dobruš, 4. B

Bridge Builder Game
Po dlouhém trénování lepení mostů ze špejlí jsme se zúčastnili 2. ročníku soutěže, kterou 

pořádala SPŠ stavební v Opavě. Přihlásilo se 20 družstev ze ZŠ. Naším úkolem bylo sestavit 
model mostu ze špejlí. Při hodnocení záleželo na hmotnosti mostu a výdrži v zatížení. V první 
polovině se nám dařilo vše podle plánu, v druhé už nás tlačil čas, ale vše jsme stihli dokončit. 
Naše práce byla zhodnocena jako kvalitní, přesná a splňující všechny podmínky. I když most 
vypadal oproti jiným jednoduše, po zatížení a přepočtu jsme dosáhli krásného 5. místa.

Vít Grussmann, Tomáš Hulva,  7. třída 
(soutěže se dále zúčastnili  J. Both ze 7. tř. a J. Lindovský z 8. tř.)

V bazénu – Anna Pastrňáková, 3. B
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Požární ochrana očima dětí
I letos se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže 

„Požární ochrana očima dětí“, které se v okrese Opava 
zúčastnilo 21 základních škol. V okresním kole získal 
KAREL PELKA (1. B) 3. místo (kategorie 1. - 2. třída), JO-
NÁŠ GRUSSMANN (3. B) 2. místo (kategorie 3. - 5. třída), 
VÍT GRUSSMANN (7. třída) 3. místo (kategorie 6. - 7. tří-
da). Všichni tři postoupili do kola krajského. Jonáš se  
v tomto hodnocení umístil na krásném 3. místě.

Mobilní hřiště
Perfektní byly auta. Mi se líbily ty pokuty.
Pán nám ukazoval značky, takové ty dopravní. Líbilo 

se mi, jak sme byli policajti a jak sme jezdili s autama 
do zatáček. Mluvili jsme doleva, doprava, doleva. Pá-
nové byli i přísní, ale i hodní. Byla s nima legrace. Mohli 
sme s nima pleskat. Říkali, tak poď, plácnem si.

 Žáci 1. B

Požární ochrana očima dětí – 
Jonáš Grussmann, 3. B, 

3. místo v krajském kole 

Vánoční opékání v ŠD

Školní družina
V naší družině je spousta činností. Já po-

píšu besedu s myslivcem. Jednou odpoledne 
přišel do ŠD myslivec pan Večerek. Povídal 
nám o zvěři a o kanci. Čekal v posedu a kanec 
pořád nepřicházel. Seděl tam 4 hod. Až druhý 
den přišel. Pan myslivec nám ukazoval album 
fotek lesních zvířat a své trofeje. Moc se nám 
to líbilo. S družinou jsme letos byli například 
u hasičů, v knihovně, v kapličce, batikovali 
jsme, pekli placky na kameni a dělali bezinko-
vou šťávu.  Nela Benová, 2. třída
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Výlet do Valašského muzea v přírodě se náramně 
povedl. Líbilo se mi vše, ale nejvíce mě překvapily 
chytré vymoženosti a nástroje našich předků. Poznala 
jsem různá povolání, jako třeba kovář, řezbář, mlynář, 
učitel. Chodili jsme se dívat do dřevěných domečků. 
Některé do muzea dovezli z jiných vesnic, jiné byly 
ručně vyrobené podle originálu. V městečku se mi lí-
bil kostel.  Věra Samolejová, 2. třída

Hasičská zbrojnice
Ráno jsme jeli do Ostravy. Zde jsme navštívili hasič-

skou zbrojnici. Uvítal nás pan Radek Šimeček a vzal 
nás na prohlídku celého areálu 112. Prohlídka začala 
ukázkou záchranářského vrtulníku, dále jsme se ode-
brali do budovy, ve které nás upoutal starý hasičský 
vůz. Našeho nadšení si všiml jeden záchranář a nabídl 
nám se svézt v hasičském autobuse. Z vyjížďky jsme 
měli oči navrch hlavy. Záchranáři nám ukázali, jak se 
sjíždí po tyči dolů až do garáže při poplachu. Na kon-
ci prohlídky jsme si mohli vyzkoušet stříkání vody  
z hasičské proudnice. Děkujeme panu Šimečkovi  
za krásnou exkurzi s výkladem a ukázkou hasičské 
techniky. Klára Rádková, 4. A

Velká cena 
ZOO 2016

Savci v Africe to mají 
těžké, a tak se dne  
29. 3. chtěla 6. a 8. třída 
předvést a ukázat zna-
losti o savcích z Afriky. 
Šesťáci byli lepší, proto-
že skončili na 32. místě  
z 239 týmů. Osmáci, ti 
nebyli nejlepší, skončili 
ve spodní části tabulky. 
Za odměnu si všichni 
mohli prohlídnout zoo. 
Viděli mnoho zajíma-
vého a na oběd už byli 
doma.

Ondřej Malohlava, 
6. třída

Skanzen v Rožnově – 
Adéla Kostrhounová, 4. B

Školní výlet do Rožnova
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